
 كيمياء(الحادي عشر )الصف  – عقول مبدعة                                                 )كيمياء( شرحادي عالالصف  – عقول مبدعة

   علم الكيمياءم                                                                      أ/ رمضان عبدالحليم                 معلم الكيمياء                                                    أ/ رمضان عبدالحليم          
  

  دورية اخلصائص الفزيايئية( 1-6نشاط )
       ، فادرسه جيدًا مث أ جب:اجلدول أ سفل أ يوانت بعض عنارص ادلورة الثالثةيوحض  -1
 مبلء الفراغات املقابلجلدول اب ال يوين أ مكل معود احلجم -أ  

آتية:  (  184 -  96 -  65 -  212) مس تخدماً القمي ال

  المنط ادلوري ل نصاف أ قطار أ يوانت ادلورة صف  -ب 

  )درجة(                      الثالثة يف اجلدول املقابل.     
........................................................................................................................................................... 

. 

..........................................................................................................................................................  

     

         ....................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 

 

 )درجة(     (مع بيان السبب الصحيح البديل ظلل)أ هيام ميتكل نصف قطر ذري أ كرب:              -ج

    3Z- ذرة ال يون         X+ ذرة ال يون        

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................... السبب:

                    ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

 خمطط بياين لقمي درجات انصهار عنارص ميثل الشلك  -2

 : عن التايل مث أ جب جيداً  ادرسه ادلورة الثالثة    

آتية: املقابل اخملطط أ مكل -أ   نصهار العنارص ال  بمتثيل قمي ا 

 

 
 

 (ة)درج          حوط عىل قمية درجة ال نصهار اليت ل تتبع منط التدرج يف اجلدول السابق.        -ب

نصهار أ عىل من اليت ميتلكها أ ي لفلز يليه ابجلدول ميتكل عنرص الس يلكون -ج  (ة)درج        . درجة ا 
   ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

     ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

     

 ذلا  تسامهيةتدخل يف روابط  دليه الكرتوانت التاكفؤولك  بنية تسامهية خضمةميتكل  (Yعنرص ) -3

 )درجة(        (من بني البدائل املعطاة الصحيح البديل ظلل ادلائرة جبوار) فا ن هذا العنرص:          

نصهاره مرتفعة             نصهاره منخفضة موصل جيد للكهرابء ودرجة ا            موصل جيد للكهرابء ودرجة ا 

نصهاره مرتفعة         نصهاره منخفضة         ل يوصل الكهرابء ودرجة ا            ل يوصل الكهرابء ودرجة ا 

 دورية اخلصائص الفزيايئية( 1-6نشاط )
       ، فادرسه جيدًا مث أ جب:أ يوانت بعض عنارص ادلورة الثالثةاجلدول أ سفل يوحض  -11

        مبلء الفراغات املقابلجلدول اب ال يوين أ مكل معود احلجم -أ   

آتية:م       (  184 - 96 -  65 -  212) س تخدماً القمي ال

 صف المنط ادلوري ل نصاف أ قطار أ يوانت ادلورة    -ب   

  درجة(                      الثالثة يف اجلدول املقابل.     
.................................................................................................................................................... 

. 

...................................................................................................................................................  

     

         ....................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 

 

 )درجة(     (مع بيان السبب الصحيح البديل ظلل)أ هيام ميتكل نصف قطر ذري أ كرب:           -ج

    3Z- ذرة ال يون           X+ ذرة ال يون          

 ................................................................................................................................................................................................................................................................. سبب:ال   

                    ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

 خمطط بياين لقمي درجات انصهار عنارص ميثل الشلك  -2

 : عن التايل مث أ جب جيداً  ادرسه ادلورة الثالثة    

آتية: املقابل اخملطط أ مكل -أ      نصهار العنارص ال  بمتثيل قمي ا 

 

 
 

 (ة)درجحوط عىل قمية درجة ال نصهار اليت ل تتبع منط التدرج يف اجلدول السابق.               -ب  

نصهار أ عىل من اليت ميتلكها أ ي لفلز يليه ابجلدول ميتكل عنرص الس يلكون -ج    (ة)درج.      درجة ا 
    ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

         ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 ذلا  تسامهيةتدخل يف روابط  دليه الكرتوانت التاكفؤولك  بنية تسامهية خضمةميتكل  (Yعنرص ) -3 

 )درجة(      (من بني البدائل املعطاة الصحيح البديل ظلل ادلائرة جبوار) فا ن هذا العنرص:          

نصهاره مرتفعة             نصهاره منخفضة موصل جيد للكهرابء ودرجة ا            موصل جيد للكهرابء ودرجة ا 

نصهاره مرتفعة               نصهاره منخفضة   ل يوصل الكهرابء ودرجة ا            ل يوصل الكهرابء ودرجة ا 

  pmاحلجم عدد الربوتوانت ال يون
  +X 11      ............................ 

 +2Y 12      ............................ 

 -3Z 15      ............................ 

-2W 16      ............................ 

  pmاحلجم عدد الربوتوانت ال يون
  +X 11      ............................ 

 +2Y 12      ............................ 

 -3Z 15      ............................ 

-2W 16      ............................ 



 كيمياء(الحادي عشر )الصف  – عقول مبدعة                                                 )كيمياء( شرحادي عالالصف  – عقول مبدعة

   علم الكيمياءم                                                                      أ/ رمضان عبدالحليم                 معلم الكيمياء                                                    أ/ رمضان عبدالحليم          
  

                 

 

 (1-6منوذج الاجابة لنشاط )

 

 

رمق 

 السؤال

رمق 

 املفردة
 الاجابة

 ادلرجة

 )معلومات أ خرى(
 رمق الهدف

 مس توى

 التعمل

1 

 أ  

  pmاحلجم عدد الربوتوانت ال يون
  +X 11      96      
 +2Y 12      65      
 -3Z 15      212      
-2W 16      184      

 

 

 

 

 

 

 درجتان يف حاةل حصة ال ربع قمي. -

ثنني مهنامدرجة واحدة  -  يف حاةل حصة ا 

  واحدة أ و خطأ  اللك.صفر يف حاةل حصة  -

 
6-1 

 اس تدلل

 ب
ىل  X+بسبب زايدة الشحنة النووية لكام انتقلنا من  تزيد قوة اجلذب فيقل جحم ال يون املوجب بيامن يقل  2Y+ا 

ىل  3Z-دة العدد اذلري لكام انتقلنا من جحم ال يون السالب بزاي  2W-ا 
 تطبيق واحدةدرجة  -

 ج
وابلتايل يقل  3Z-ل ن الشحنة النووية هل أ قل من الشحنة النووية ذلرة ال يون  :   X+ال كرب جحام ذرة ال يون 

 .يد احلجم اذلريقوة اجلذب فزي 

 لالختيار مع بيان السببدرجة واحدة  -

آخرأ حدصفر يف حاةل حصة  -  هام وخطأ  ال
 تطبيق

2 

 واحدةدرجة  - يرمس الطالب قمي درجات انصهار العنارص ابجلدول عيل هيئة نقاط مث يصل بيهنا كام ابخملطط. أ  
اس تقصاء 

 علمي

 تطبيق

 ب
  

 معرفة واحدةدرجة  -

 ج

ل ن الالفلزات اليت تيل الس يلكون تكون عىل هيئة جزيئات بس يطة بيهنا قوى ثنايئ القطب 

ث الضعيفة ل يلزم طاقة كبرية لكرسها عىل العكس من الس يلكون اذلي ميتكل تركيب املس تح

 تسامهي خضم.

 معرفة 2-6 واحدةدرجة  -

نصهاره مرتفعة           أ   3  اس تدلل 2-6 واحدةدرجة  -  ل يوصل الكهرابء ودرجة ا 


